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קרם הלילה המחדש ™Lucim, עשיר בלחות ומפנק, מלחלח את עורכם בזמן שאתם 
ישנים. מרחו אותו בכל לילה ולאחר שינה טובה בת שמונה שעות, תתעוררו לפנים רעננים 

עם עור חלק באופן ניכר.

להחליק ולהזין
נוגדי חמצון, מולטי-ויטמינים ואצה כחולה-ירוקה מגינים, 

משקמים ומזינים בזמן ש- ™Majestem, תאי גזע מוגנים בפטנט 
 Gatuline® In-tense ותמצית ,)Edelweiss( מצמח הלבנבן

מפרח ה-Spilanthes Acmella, פועלים כדי להחליק ולמצק את 
העור באופן ניכר.

תוצאות מעולות
העלו את שגרת טיפוח העור שלכם בשעות הערב לרמה אחרת 
עם מי קרחונים מהאלפים השוויצריים בקפסולות ליפוזומליות. 
הטכנולוגיה המתקדמת הזו מספקת לחות ממוקדת עמוק לתוך 

העור, כשהיא פועלת בזמן שאתם ישנים כדי לחשוף עור יפהפה, 
רענן ועשיר בלחות בבוקר.

להתעורר רעננים

עשיר בנוגדי חמצון

נבדק דרמטולוגית

טכנולוגיית ליפוזומים תאי גזע מצמחים

קומפלקס מולטי-ויטמין

טכנולוגיה מתקדמת
מבלי להתאכזר 

לבעלי חיים
נטולטבעונינטול גלוטן

GMO

GF

קרם לילה מחדש
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הפתרון עבור:
לחות מבפנים כלפי חוץ.	 
עזרה בגמישות ובמיצוק העור באמצעות אצירת לחות.	 
 שיפור ניכר לעין של גוון עור בלתי אחיד והפחתת שינויי 	 

גוון ניכרים.
קידום עור במראה בהיר, צעיר וקורן יותר.	 
מלחמה בסימני ההזדקנות הניכרים לעין.	 

אופן השימוש:
לאחר הניקוי והשימוש בסרום, מרחו כמות נדיבה של קרם על 

העור בתנועות החלקה כלפי מעלה, כדי להשלים את שגרת 
טיפוח העור בערב.

החומרים הפעילים:
Gatuline® In- תאי גזע מצמח הלבנבן, תמצית - Majestem™

tense מפרח ה-Spilanthes Acmella, ויטמין B3, מי קרחונים 
שוויצריים בקפסולות ליפוזומליות, ויטמין C, ויטמין E, ויטמין 

B5, מיצוי אצה כחולה-ירוקה, חומצה היאלורונית.
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שאלות נפוצות

מהי המטרה של קרם הלילה?
בזמן שאתם ישנים, עורכם עובר תהליך שיקום טבעי. אנחנו 

ייצרנו את קרם הלילה המחדש בנוסחה ייחודית, המתייחסת 
בדיוק לכך, כדי שתתעוררו בכל בוקר עם עור רענן.

מהו ההבדל בין קרם ותכשיר לחות?
קרם הלילה המחדש עשיר יותר מתכשיר לחות רגיל ויש בו 
יותר רכיבים עוצמתיים, דבר ההופך אותו אידיאלי לשימוש 
בשעות הלילה. באופן ספציפי, קרם הלילה המחדש משלב 

מספר רכיבים שלא תמצאו בתכשירי לחות, כולם עוזרים 
לעורכם בתהליך ההתחדשות שהוא עובר בשעות הלילה.

מתי במהלך היום כדאי להשתמש בקרם הלילה המחדש?
אנחנו ממליצים להשתמש בקרם הלילה המחדש כשלב האחרון 

בשגרת טיפוח העור בערב.

האם ניתן להשתמש בקרם הלילה המחדש יחד עם מוצרים 
?LUCIM אחרים מסדרת

כן! למעשה, יצרנו את קרם הלילה המחדש כדי שיספק את 
התוצאות הטובות ביותר כאשר נעשה בו שימוש יחד עם 

מוצרים אחרים מסדרת Lucim, לשגרת טיפוח עור מושלמת.

לאילו סוגי עור מתאים קרם הלילה המחדש?
קרם הלילה המחדש הוא מוצר סמיך ועשיר בלחות. הוא 

מתאים לכל סוגי העור ויעיל במיוחד לעור עייף ובוגר.

כיצד משתמשים בקרם הלילה המחדש?
לתוצאות מיטביות, השתמשו בקרם הלילה המחדש בערב. 

לאחר הניקוי של העור והשימוש בסרום, מרחו כמות קטנה של 
מוצר על הפנים בתנועות סירוק, כלפי מעלה.

 האם קרם הלילה המחדש הוא אנטי-קומדוגני )לא סותם 
את הנקבוביות(?

כן. קרם הלילה המחדש לא יסתום את הנקבוביות שלכם.

האם אתם מבצעים ניסויים בבעלי חיים?
לא. כל מוצרי Lucim נושאים את חותם “הארנב המקפץ” 

 Consumer Information on Cosmetics -שהתקבל מ 
)מידע לצרכנים על קוסמטיקה CCIC(, כעדות על חוסר 

התאכזרות לחיות.

איך מאחסנים את קרם הלילה המחדש?
 אנחנו ממליצים לאחסן אותו במקום קריר ויבש, מתחת 

ל-  25°C, הרחק מאור שמש ישיר. טיפ: בארצות בעלות 
אקלים חם ולח, ניתן לאחסן את המוצר הזה במקרר 

.5°C בטמפרטורה של

מדוע הקרם שלי משנה את הצבע שלו?
התכונות הטבעיות של נוגדי החמצון המעולים והתמציות 

הבוטאניות העוצמתיות המצויים במוצר הזה עשויים לגרום 
לשינויי גוון ולהקנות לאצוות שונות מראה שונה. הגוונים נעים 

מקרם ועד בז’ כהה, כולם נורמליים למוצר זה ולמעשה, מהווים 
עדות לטּוב הטבעי והבוטאני שלו. למרות שינויי הגוון, המוצר 

נותר עוצמתי, יעיל ובטוח.

לכמה זמן מספיק קרם הלילה המחדש?
בשימוש יומיומי, המוצר אמור להספיק לחודש שלם.


